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Voorzitter:

De Vos Jan

050 35 74 21

Ondervoorzitter:

Vermeersch Ronny
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Secretaris:

Billiet André

050 33 93 62

Penningmeester:

Loncke Ivan
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Bestuursleden:

Crepain François

050 32 08 20

Decorte René

058 59 39 25

De Lille Frank

0477 25 87 36

De Ryck Yves

050 37 25 31

De Vos Jan

050 35 74 21

De Waele Roger

050 31 66 10

Hoef André

050 36 02 05

Leplae Rudolf

0473 32 62 97

Saelens Luc

050 38 34 99

Van Raemdonck Eddie

056 32 43 37

Past Voorzitters:

Vandenberghe Stephan

1987- 1991

Steens Ivo

1992 - 1994

Carrein Roger

1995 - 1997

Debruyne Maurice

1998 - 2001

Crepain François

2002 - 2014

Ereleden:
Decaluwé Carl

Provincie Gouverneur W.VL.

Breyne Paul

Ere Provincie Gouverneur W.VL.

Spincemaille Eliane

Voorzitter Provincieraad W.VL.

Baron de Bethune Jean

Gedeputeerde Prov. W.VL. - Voorzitter POM

Clement Guy

Luitenant Generaal - Directeur generaal Material Resources

Onraet Christophe

Luitenant-kolonel – Militair Commandant van de provincie W.VL.

Herteleer Willy

Admiraal (b.d.) – Gewezen Chef Defensie

Onze Agenda

Datum

Uur

Activiteit

Vrij 27 maa.

10.00u

Woe 22 apr

19.45u

Zon 19 apr.

09.30u

Vrij 08 mei

11.20u

Di 19 mei
Zon 31 mei

14.00u
10.00u

Din 16 jun

09.00u

Zon 12 juli

14.00u

Bezoek aan het archief en het gebouw van het Groot Seminarie met
lunch. (Inschrijvingen volzet)
Voordracht in het Groot Seminarie over “de Arabische Lente” door
Prof. Randall Lesaffer
Sint George’s day herdenking in de Sint Donaaskerk/Militair kerkhof te
Zeebrugge
Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden aan het
Stationsplein te Brugge
Bezoek aan de Koninklijke Hoofdgilde Sint Sebastiaan te Brugge
75ste verjaardag van “de veldtocht van mei 40” aan het Leiemonument
te Kortrijk – Verzameling Broelkaai
Bezoek met gidsbeurt door ons medelid Alain Maes in de
IJzermondig te Nieuwpoort. Lunch in de militaire basis Lombardsijde.
In de namiddag keuze tussen krabbenvangst op het staketsel of
bezoek aan het vernieuwde Albert I monument.
Bezoek aan het Museum de Snoek te Alveringem en huifkarrentocht

Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes.
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de
voorbije activiteiten.
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Beste Vrienden,
Het is waarschijnlijk reeds iedereen bekend dat ik het voorzitterschap van onze Afdeling heb
overgedragen aan Jan De Vos.
Na 13 jaren ononderbroken voorzitter geweest te zijn dacht ik dat het tijd werd de fakkel door te geven
aan de volgende generatie . Na de Algemene Vergadering van 31 januari heb ik dan ook tijdens de erop
volgende bestuursvergadering gevraagd mijn ontslag als voorzitter te willen aanvaarden en over te gaan
tot het kiezen van mijn opvolger. Gelukkig kwam na een zeker moment van stilte het bevrijdende
positief antwoord van Jan. De witte rook kwam uit de schouw, we hebben een nieuwe voorzitter!
Het is niet met tranen in de ogen dat ik afscheid neem, maar het geeft me toch een weemoedig vrank
gevoel van iets los te laten dat ik zoveel jaren met zeer veel zorg gekoesterd heb. Onze club was
tenslotte een deel van mijn leven, van mijn bestaan geworden. Dagelijks was dit een zorg, een opdracht,
een reden om er te zijn. Het gaf mij ook dagelijks de nodige voldoening wanneer ik zag dat iets werd
verwezenlijkt, iets met succes werd bekroond, een activiteit waarop met enthousiasme door de talrijke
deelnemers werd gereageerd. Deze positieve reacties van de leden gaven mij de “boost” en de
gedrevenheid om verder te gaan en hopelijk telkenmale nog betere activiteiten uit te denken.
Ik wil hier dan ook aan alle leden mijn oprechte dank betuigen, zonder hen zou onze Afdeling niet
geworden zijn wat ze nu is.
Toen ik het voorzitterschap overnam had ik tot doel gesteld verder te werken op basis van wat mijn
voorgangers hadden verwezenlijkt, de structuur van een VZW rechtspersoon uitbouwen, de club verder
intern opbouwen en aldus met een sterke Afdeling naar buiten komen en Mars en Mercurius Brugge op
de kaart zetten. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben en dat ik aan Jan een gezonde sterke club overlaat.
Maar dit is niet alleen mijn werk geweest, ook hebben alle bestuursleden en zeker in het bijzonder de
opeenvolgende secretarissen me daarin met woord en daad geholpen, hun bijdrage tot de successen
van de club is enorm geweest, waarvoor mijn zeer oprechte dank.
Natuurlijk stond Martine achter mij, die mij ononderbroken, 13 jaren lang krachtdadig heeft bijgestaan
en aangemoedigd, waarvoor een zeer speciale “merci”.
Tenslotte ben ik zeer blij met het initiatief van Jan om de fakkel over te nemen en verder met nieuwe
ideeën en veel creativiteit nieuwe horizonten te verkennen en verse terreinen te ontginnen om
zodoende Mars en Mercurius Afdeling Brugge/West-Vlaanderen een briljante toekomst te garanderen.
Ik wens hem veel geluk en zal hem actief steunen en dit hoop ik ook van jullie allen.

François
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Woordje van de Voorzitter

Waarde Mars & Mercurius vrienden,
Een nieuwe lente, een nieuw geluid… Dit klassieke gezegde doet me niet alleen denken aan het betere
lenteweer dat er stilaan aankomt, maar ook aan onze Kring Mars & Mercurius. U raadt daarbij vast wel
dat ik hiermee doel op het feit dat ik hier voor de eerste maal, wat onwennig en niet zonder schroom,
een inleidend woord als voorzitter mag formuleren. Wat onwennig – en voor u is dit misschien ook
even wennen – omdat uittredend voorzitter François Crepain niet minder dan dertien jaren lang dit
inleidend woord verzorgde. Niet zonder schroom, omdat François gedurende die dertien jaren als
voorzitter het beste van zichzelf heeft gegeven om Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen te
maken tot wat het vandaag is: een dynamische vereniging die zijn plaats heeft in de samenleving en
waar plaats is voor velen.
Daarom wil ik in de eerste plaats, mede in jullie naam, François van harte danken. Niet alleen voor zijn
jarenlang volgehouden gedrevenheid als voorzitter, maar ook voor zijn hartelijkheid als medelid.
François, met veel overtuiging en doorzettingsvermogen heb je als voorzitter onze afdeling geleid; heb je
haar omgevormd tot een vereniging met rechtspersoonlijkheid; heb je de activiteiten naar een hoog
niveau getild, waarbij, zeker de laatste jaren, de keuze voor maatschappelijk relevante thema’s
vooropstond. Evenzeer hebben daarbij kwaliteitsvolle en hoogstaande activiteiten als de jaarlijkse
buitenlandse reis en de academische zitting een vaste plaats gevonden in ons jaarprogramma. De
manier, tot slot, waarop onze afdeling vorig jaar met het herdenkingsprogramma “Van Schelde naar
IJzer” op de kaart werd gezet is zonder voorgaanden. Kortom: je hebt M&M Brugge/West-Vlaanderen
een sterk maatschappelijk draagvlak bezorgd. Het gestaag toenemend aantal leden liegt er niet om! Ook
Martine wil ik hartelijk danken, zowel voor het vele geduld dat ze vermoedelijk heeft moeten opbrengen,
als voor de stijlvolle manier waarop ze bij vele gelegenheden onze afdeling mee vertegenwoordigde.
Als intredend voorzitter wil ik de lijnen, die François zo zorgvuldig heeft uitgezet, verder volgen en
versterken. Ik voel me daarbij gesterkt door de blijken van sympathie die ik van u allen mocht
ontvangen, net zoals ik mij gesteund voel door de bestuursleden, die allen bereid zijn hun mandaat
verder te zetten en bovendien met Eddie Van Raemdonck en Frank De Lille versterkt worden.
Een nieuwe lente, een nieuw jaarprogramma dat op kruissnelheid komt…. Met de zeer geslaagde
Algemene Vergadering in het Kasteel van Moerkerke op 31 januari en de bijzonder boeiende
conferentie door ons lid Jean-Luc Cottyn rond het spanningsveld tussen medicus en magistraat op 12
februari in het Groot Seminarie, kenden we een goede start. Het verdere jaarprogramma vindt u zoals
gebruikelijk in deze M&M Contact. U zal zien, het bestuur wil de lijn doortrekken met gevarieerde en
boeiende activiteiten, waarin we ook plaats voorzien voor duiding rond actuele maatschappelijke
thema’s. We hopen dan ook u allen in de loop van het jaar regelmatig te mogen begroeten op onze
activiteiten.
Zeer genegen,
Jan De Vos
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Terugblik op onze voorbije activiteiten

Zaterdag 31 januari - Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering (A.S.V.)
Traditioneel weer heel wat schoon volk in het Kasteel van Moerkerke. De leden, de sympathisanten, hun
partners werden hartelijk verwelkomd met koffie, thee en versnaperingen in de Ridderzaal. Nadien
werd gestart met de vergadering in de zeer mooie bovenzaal van het kasteel. De A.S.V. verliep zeer vlot
en na de vergadering kwam het bestuur samen om de taken te verdelen. (zie administratief verslag
hierna)
Bij het begin van de nieuwjaarsreceptie werd de nieuw verkozen voorzitter Jan De Vos voorgesteld
vanaf het balkon van de Ridderzaal, met een luid en langdurig handgeklap voor zowel de nieuwe als
voor de past voorzitter François Crepain, die dertien jaar lang een zeer actief voorzitter is geweest en
zich nog steeds als bestuurslid in dienst zal stellen van M&M-Brugge. Dat de nieuwjaarsreceptie wat
uitliep stuitte niet op een verzet van de aanwezige leden, die vervolgens zich het lekker menu voorzien
van de passende wijnen gaarne lieten smaken op de tonen van vrolijke muziek. Na de maaltijd werd de
dans ingezet, ditmaal door twee koppels samen, nl. de past- en de nieuwe voorzitter met hun
respectievelijke dames. Bijgevoegde foto’s getuigen meer dan woorden van een welgeslaagde dag, niets
dan lachende gezichten verlieten het Kasteel.
Roger Dewaele

___________________________________________
M&M Contact nr. 03/2014
-5-

___________________________________________
M&M Contact nr. 03/2014
-6-

Verslag van de Algemene Vergadering van Mars & Mercurius afd. Brugge/W.VL. vzw op 31 januari
2015
In totaal waren 57 leden aanwezig waarvan 37 effectieve leden met stemrecht en 20 toegetreden leden
zonder stemrecht.
1. Inleiding door de voorzitter François Crepain
Na een korte inleiding over het voorbije werkjaar gaat de voorzitter over tot de herdenking van de leden
die ons zijn ontvallen tijdens het jaar 2014
Er wordt één minuut stilte gehouden voor:
Serrien Hilaire overleden op 11 februari
De Jaeghere Paul overleden op 15 mei
Slabbinck Arthur overleden op 17 mei
Lugghe Jacques overleden op 18 mei
Verhelst Jeanine overleden op 19 oktober
Vervolgens stelt de voorzitter de volledige Raad van Bestuur van het boekjaar 2014 voor aan de
vergadering dit in het bijzonder voor de nieuwe leden toegetreden tijdens 2014 bij onze vereniging
Voorzitter François Crepain, Ondervoorzitter Ronny Vermeersch, Secretaris André Billiet,
Penningmeester Ivan Loncke, Projectmanager Jan De Vos, Public Relations Rudolf Leplae, Adjunct PR
René Decorte, Adjunct PR Luc Saelens Protocol Roger De Waele, Adjunct Protocol Yves De Ryck,
Publicaties André Hoef en Past-voorzitter Maurice Debruyne zetelt in de RvB als adviseur.
Nieuwe leden in 2014:
Effectieve leden (15)
Braet Reginald
Ceulenaere Johan
Cottyn Jean Luc
De Groote Paul
De Hondt Eric
De Jonghe Jos
De Lille Frank
Demunter Philip

D’Haene Bruno
Dilen Ludovicus
Nicolay Jean Paul
Reynders Freddy
Seys Steven
Sterck Theo
Weyts Walter

Toegetreden leden (3)
De Graeve Paul
Matton Dominique
Maréchal Filip
Ereleden (1)
Luitenant Kolonel Onraet Christophe, militair commandant van de provincie West-Vlaanderen in
vervanging van Kolonel Vlieger Rudy Theys.
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2. Verslag van de Secretaris André Billiet
Ledenbestand:

Eigen activiteiten:













Maandag 10 januari – Voordracht “Maritieme Beveiliging” door havenkapitein van Zeebrugge
Kim Pettens – 65 deelnemers
Zaterdag 08 februari – Jaarlijkse Algemene Vergadering – 83 deelnemers
Dinsdag 18 februari – Bezoek aan het nieuwe politiecommissariaat van Brugge – 47 deelnemers
Dinsdag 18 maart – Voordracht “ Brugge Bezet 1914 – 1918” door KTZ b.d. Jan De Vos – 75
deelnemers
Dinsdag 01 april – Voordracht “ De hoge raad van Justitie” door Advocaat Generaal Jacques
Cottyn – 68 deelnemers
Dinsdag 03 juni – Bezoek aan Seafront en havenrondvaart te Zeebrugge – 41 deelnemers
Vrijdag 11 juli tot maandag 14 juli: Reis naar Londen met deelname aan de plechtigheid aan de
Cenotaph – 31 deelnemers
Zondag 24 augustus – Jaarlijkse familiedag met wandeling en BBQ – 62 deelnemers
Maandag 08 september – Voordracht “Sociale media een vloek of een zegen” door Johan
Taccoen – 40 deelnemers
Woensdag 08 tot 12 oktober – herdenkingsproject “Van Schelde naar IJzer” in Melle, Aalter,
Tielt, Torhout en Diksmuide - enkele duizenden deelnemers
Woensdag 26 november – Dubbele voordracht “De bevoegdheden van de gouverneur op zee”
door gouverneur Decaluwé en “Het Maritiem Informatiekruispunt” door Divisieadmiraal Michel
Hofman – 103 deelnemers
Zaterdag 13 december 2014 – Jaarlijkse Academische Zitting met voordracht “De echte socioeconomische uitdagingen voor ons land” door Paul Graaf Buysse - deelnemers conferentie 181
– lunch 126

Activiteiten ingericht door derden:
Verschillende bestuursleden en/of leden waren aanwezig op:
 Activiteiten van andere Clubs en voordrachten van EconoMeet
 Maandelijkse voordrachten Koninklijk Hoger Instituut van Defensie in Brussel
 Galaconcert van het Militair Commando West-Vlaanderen
 Vergadering vaderlandslievende verenigingen en stad Brugge
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De voordrachten van Zeehaven Brugge vzw
Voordrachten van de POM W.VL.
Voordrachten van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen
Voordrachten Eutopia

Deelname aan herdenkingsplechtigheden:

















Maandag 17 februari: Herdenking overlijden Koning Albert I aan het monument te Brugge
Zondag 27 april: Saint George’s Day in de Sint-Donaaskerk en militair kerkhof Zeebrugge
Donderdag 08 mei: Herdenking V-dag aan het monument van de gedeporteerden op het
Stationsplein te Brugge
Zaterdag 31 mei: Herdenking operatie Ramrod aan het monument ter hoogte van het
gemeentehuis van Sint Michiels
Maandag 21 juli: Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint-Salvatosrkathedraal
Vrijdag 22 augustus: Diksmuide - Herdenking Franse Marinefuseliers - Nationale Herdenking te
Oud-Stuivekenskerke - Belgisch-Frans-Canadees & Amerikaanse herdenkingsplechtigheid
Vrijdag 29 augustus: Brugge – Herdenking overlijden koningin Astrid
Vrijdag 05 september: Herdenking LTZ Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis
Zaterdag 13 september: Herdenking Lippens en De Bruyne te Blankenberge en
Bevrijdingsfeesten te Lissewege
Zondag 14 september: Canadese-Poolse-Britse Plechtigheid te Adegem
Maandag 15 september: Bevrijdingsfeesten Kristus Koning/ Sint Andries/ Zevenkerken
Woensdag 22 oktober: Herdenking wapenfeiten v/d Grenadiers en Karabiniers tijdens de slag
van de IJzer in 1914 te Tervaete
Vrijdag 01 november: Herdenking slachtoffers WOI & WOII in de OLV Kerk en de Centrale
Begraafplaats van Brugge
Vrijdag 07 november: Plechtigheid in de Middenschool Hugo Losschaertstraat in Brugge
Maandag 11 november: Herdenking wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld van Koning
Albert I
Vrijdag 15 november: Feest van de Dynastie – Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal

Publicaties:





Er werden in 2014 opnieuw 4 nummers van ons tijdschrift “M&M contact” uitgegeven telkens
op 200 exemplaren, goed voor samen 168 blz mars en mercurius informatie .
Daarnaast werd dit jaar ook nog een programmabrochure voor de Academische Zitting (16 blz)
uitgegeven.
Een mini ledenlijst met namen en adressen van de leden
Onze website http://mmbrugge.be

Publicaties n.a.v. het project “Van Schelde naar IJzer”
Een 4-talige projectbrochure (N – F – E – D)
Tweetalige detailbeschrijving van het programma(N – F)
Beschrijving Marsen (N - F)
Beschrijving educatief project lagere scholen (N)
Brochures van de wandelingen voor het grote publiek in Melle, Aalter, Torhout en Diksmuide
Folder en teksten voor een tiental piramides van een stadswandeling in Diksmuide
Folders voor de tentoonstellingen en concert te Diksmuide
Publicatie van een drietalige website “Van Schelde naar IJzer
Publicatie van een Nederlandstalige en Franstalige FaceBookpagina
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Vergaderingen van de Raad van bestuur:
In 2014 werden 9 bestuursvergaderingen gehouden op:
09 januari, 08 februari, 12 maart, 13 mei, 30 juni, 18 augustus, 29 oktober, 02 december en 09
december;
Er werd op 18 oktober deelgenomen aan de Nationale Algemene Vergadering M&M te Charleroi;
Er werd ook deelgenomen aan 6 vergaderingen van de RvB Nationaal te Brussel;
Er werd deelgenomen aan 85 verschillende vergaderingen ter voorbereiding van het project “Van
Schelde naar IJzer” met de Franse verenigingen, bestuur van steden en gemeenten, defensie, Franse
Marine, erfgoedcellen, scholen, musea …
3. Verslag van de Penningmeester Ivan Loncke
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4. Verslag van de toezichthouders
Joel Jansseune en Lucien Langenbick geven verslag over de controle van de rekeningen.
5. Kwijting van de Penningmeester voor de Boekhouding 2014
De algemene vergadering geeft met algemeenheid van stemmen kwijting aan de
penningmeester voor de boekhouding 2014
6. Kwijting van het Bestuur voor het Boekjaar 2014
De algemene vergadering geeft met algemeenheid van stemmen kwijting aan het bestuur
voor het boekjaar 2014
7. Bepaling van het lidgeld voor 2015
Tijdens de Nationale Algemene Vergadering van 08 maart 2014 werd het lidgeld voor 2015
vastgelegd op €60.
Verdeling lidgeld werd vastgelegd als volgt: nationaal €25 en lokaal €35
Volgend voorstel werd goedgekeurd. Lidgeld 2015 →→€55 een reductie van €5 voor alle
leden van Brugge/W.VL.
Voorstel verdeling lidgeld als volgt: nationaal €25 en lokaal €30
8. Voorstel en goedkeuring begroting voor het boekjaar 2015

De voorgestelde begroting voor “het Boekjaar 2015” wordt door de vergadering met algemeenheid van
stemmen goedgekeurd.
9. Aanduiding twee rekeningtoezichters 2015
Joel Jansseune en Lucien Langenbick stellen zich opnieuw kandidaat en worden met algemeenheid van
stemmen herkozen als rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2015

___________________________________________
M&M Contact nr. 03/2014
- 11 -

10. Verkiezing nieuwe bestuurders
Er zijn twee kandidaten voor de raad van bestuur:
- DELILLE Frank geboren op 03/02/1964
Lid directiecomité Hoya Lens Belgium en Operationeel directeur
Majoor Res -Off CCrisis bij ACOS Ops&Trg
-

VAN RAEMDONCK Eddie geboren op 26/04/1965
CEO/Business Unit Manager/Sales Manager Stäubli Benelux, Bissegem
Fregatkapitein Res.
Commandant van “Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS)”

Beide kandidaten worden met algemeenheid van stemmen aanvaard door de vergadering
11. Mededelingen van de Voorzitter - Voorstelling activiteiten 2015

12. Varia - Vragen en voorstellen van de leden.
Geen
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Vergadering van de Raad van Bestuur
Na de Algemene Vergadering werd een Raad van Bestuur gehouden. Tijdens deze vergadering heeft Ir.
Kolonel MAB b.d. François Crepain, zijn mandaat als voorzitter van de vzw neergelegd. François Crepain
was gedurende 13 jaar een bijzonder dynamisch voorzitter van onze vereniging. Zo verdubbelde tijdens
zijn voorzitterschap het ledenaantal van 95 naar 187. François Crepain blijft verder actief lid van de raad
van bestuur van onze vereniging. We danken hem van harte voor zijn belangrijke bijdrage tot de groei
en bloei van onze vereniging.
Hij wordt opgevolgd door Kapitein ter Zee b.d. Jan De Vos, gewezen Militair Commandant van de
Provincie West Vlaanderen. De andere functies binnen het bestuur blijven onveranderd:
Vice Voorzitter: Ere Fregatkapitein Ronny Vermeersch
Secretaris: Ere Luitenant-ter-Zee 1ste Klasse André Billiet
Penningmeester: Commandant (R) Ivan Loncke.
Naast de bestuurders Kolonel b.d. Luc Saelens, Kolonel b.d. André Hoef, Commandant (R) Yves De Ryck,
Ere Vaandrig ter Zee Roger De Waele, de heer René Decorte en de heer Rudolf Leplae maken nu ook
Fregatkapitein (R) Eddie Van Raemdonck en Majoor (R ) Frank De Lille deel uit van de Raad van Bestuur
van de vzw.

Voorstelling van de nieuwe voorzitter en beide bestuursleden
Voorzitter Jan De Vos
Jan De Vos is geboren te Brugge op 10 februari 1953 en volbrengt er zijn middelbare studies aan de
Wetenschappelijke B afdeling van het Sint-Leocollege.
Hij neemt dienst bij de Marine als kandidaat
beroepsofficier op 29 september 1971 en na zijn studies
aan de Afdeling Dek van de Hogere Zeevaartschool te
Antwerpen en de Applicatieschool van de Marine dient
hij van 1975 tot 1978 aan boord van de mijnenvegers
Artevelde en Koksijde en het commando- en logistiek
steunschip Godetia. Vervolgens bekleedt hij tot 1981 de
functies van Hoofd Instructie en Commandant van de
Divisie Eerste Opleiding in het Commando Opleiding van
de Marine te Sint-Kruis Brugge.
Van november 1981 tot september 1986 verzekert hij
diverse beheersfuncties in het Commando Logistiek van
de Marine te Oostende, waarna hij binnen de Marinestaf
te Brussel de leiding neemt over achtereenvolgens de
Ondersectie Materieel en de Ondersectie Logistieke
Politiek, Plannen en Procedures. In december 1989
wordt hij benoemd tot korvetkapitein en vanaf maart
1990 voert hij het bevel over de Directie Bevoorrading en
Transport binnen het Commando Logistiek van de
Marine.
In december 1995 wordt hij benoemd tot fregatkapitein. Vanaf november 1996 dient hij als Hoofd van
de Sectie Logistiek en vanaf september 1998 als Directeur Exploitatie in de Marinestaf te Brussel. In
deze periode neemt hij deel aan de voorbereidende studies voor de hervorming van Defensie.
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Einde 2001 wordt hij bevorderd tot kapitein-ter-zee en wordt hij, bij de invoering van de nieuwe
eenheidsstructuur in januari 2002, hoofd van de Sectie Support Systems binnen de Divisie
Wapensystemen van de Algemene Directie Material Resources, om daarna op 14 maart 2005 de leiding
te nemen over de Sectie Management Development binnen diezelfde Algemene Directie.
Op 28 maart 2007 werd hij aangesteld als militair bevelhebber van de Provincie West-Vlaanderen en
verlaat op 1 april 2009 de actieve dienst wegens leeftijdsgrens.
Jan De Vos en zijn vrouw Marleen Blomme wonen te Sijsele en zijn de ouders van Els, Joke en Tom. Hij
is in zijn vrije tijd modelspoorliefhebber, is lid van de Koninklijke Scoutsharmonie te Brugge en houdt
van fietsen en wandelen in de natuur. Sedert enkele jaren legt hij zich toe op de studie van de Eerste
Wereldoorlog
0O0
Bestuurslid Eddie Van Raemdonck
Eddie Van Raemdonck is geboren op 26 april 1965 te Menen. Hij volbrengt zijn middelbare studies aan
het KTA te Menen en te Roeselare. In 1984 start hij als KRO bij de Marine, meer bepaald bij de sectie
NBCD. Na afgezwaaid te zijn in 1985 start hij zijn BSc Electro-Mechanica aan het KATHO te Kortrijk. In
zijn laatste jaar neemt hij opnieuw deel aan activiteiten georganiseerd door de reserve alwaar hij het
Naval Control of Shipping leert kennen en vervolgens vervoegd in 1987.
Dat was de start van een lange en zeer actieve carrière binnen de reserve, en de verenigingen
verbonden met de Marine. Voor dit laatste was Eddie voorzitter
van de Vereniging van Reserveofficieren van de Marine afd. W.VL.
van 2002 tot 2005 jaar waarna de afdeling werd ontbonden. Wat
betreft de NCS heeft Eddie alle echelons doorlopen van briefing
officier (toen nog boarding officier) tot
staff officer met alle daarbij horende
opleidingen en oefeningen. Hij heeft van
dichtbij de evolutie meegemaakt van NCS
over Regional NCS (R-NCS) to Naval Cooperation and Guidance for Shippng
(NCAGS) zoals NCS vandaag genoemd is.
Hij heeft zeer actief meegewerkt en
meegeschreven en als dusdanig de huidige
NAVO doctrine terzake mee vorm gegeven. Daarnaast is hij ook een van de
weinige ‘Allied Wordlwide Navigational Information System (AWNIS)’
specialisten dat de NAVO rijk is. De laatste 2 jaar is Eddie de chief of staff (COS)
van de Belgische NCAGS, and deputy Staff Officer (D-SO) NCAGS ABNL. In die
hoedanigheid werkt hij aan de transformatie van NCAGS en AWNIS naar de
Military and Maritime Trade Interaction and Co-operation (M²TIC). Dit wordt de
nationale doctrine van hoe deze (reserve) capaciteit binnen de Marine de
nodige ondersteuning geeft aan Belgisch gevlagde schepen, maar ook aan de
globale maritieme industrie.
Eddie heeft ook een succesvolle carrière uitgebouwd in de industrie alwaar hij CEO / MD is van Stäubli
Benelux actief in textiel, robots, en connectoren. Daarnaast is hij ook nog een consultancy bedrijf actief
in strategisch advies aan het opbouwen waarin hij zijn opgedane ervaring en studies in kan aanwenden.
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Inderdaad, Eddie heeft ook nog een MBA behaald aan de University of Liverpool, en een PhD aan de
SMC University in Zug.
Eddie Van Raemdonck en zijn vrouw Marija wonen in Wevelgem, en hebben 3 kinderen: Margaux,
Manon, en Émilien. Zijn hobby’s zijn, niet verwonderlijk, de Marine, zijn familie, en wat recreatief lopen.
0O0

Bestuurslid Frank De Lille
Frank De Lille is geboren op 3 februari 1964 te Eeklo. Hij volbrengt zijn middelbare studies aan
de Wetenschappelijke A afdeling van het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Assebroek.
Daarna vervolgt hij zijn studies aan het Rijksinstituut voor Hoger Onderwijs te Brugge en
studeert af als gegradueerde in de informatica.
Hij vangt de legerdienst aan op 1 februari 1988 als kandidaat reserveofficier aan de
Infanterieschool te Aarlen. Na de opleiding bekleedt hij de
functie van pelotonscommandant-onderrichter in de
Compagnie “Militaire Verdediging van het Grondgebied” van
het 6de liniebataljon te Kapellen. Na de volbrenging van de
legerdienst gaat hij een vrijwillige encadreringsprestatie aan
gedurende 2 jaar en wordt gedurende deze periode
aangeduid als Officier Veiligheid en Inlichtingen van het 6 de
liniebataljon. Eind februari 1991 verlaat hij de actieve
dienst. Vanaf 1995 neemt hij terug deel aan de
wederoproepingen van het Territoriaal Regiment Lansiers
van de provincie Limburg. Gedurende 10 jaar oefent hij de
functies van pelotonscommandant & liaison officier uit en
neemt hij deel aan talrijke oefeningen in het kader van
verdediging van het grondgebied, hulp aan de natie,
terrorismebestrijding en Belukos 13. Na de vorming van
hoofdofficier in de reserve in 2006 wordt hij aangeduid voor de functie van Officier
Crisiscentrum op de divisie Planning van het departement Operaties & Training. In deze functie
worden de wederoproepingen uitgevoerd bij B-Fast en op de sectie nationale planning waar de
verschillende dossiers m.b.t. operationele instructies worden uitgewerkt.
In 2012 wordt Frank benoemd tot majoor in de reserve.
Naast een militair parcours heeft Frank tevens een carrière uitgebouwd in de privésector. Hij
start zijn loopbaan in 1991 bij de firma Buchmann Optical Industries te Kapellen. Het bedrijf is
toonaangevend in de produktie van brillenglazen. Na 4 jaar te hebben gewerkt als
verantwoordelijke voor de aankoopdienst wordt hij overgeplaatst naar het dochterbedrijf
Optimed te Izegem in de functie van directeur. In 2000 wordt hij belast met de sluiting van
Optimed en het overbrengen van de produktie- en commerciële activiteiten naar Buchmann
Optical Industries. In 2003 treedt hij toe tot het directiecomité van Hoya Lens Belgium. In de
periode 2003 tot 2005 wordt hij aangeduid tot logistiek manager voor de Benelux. Van 2005 tot
2008 wordt hij aangesteld tot logistiek manager van Hoya Vision Care Europe voor de regio
Europa, Midden Oosten & Afrika. Vanaf 2009 keert hij terug naar Hoya Lens Belgium om er de
functie van operationeel directeur te gaan uitvoeren.
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Donderdag 12 februarie - Causerie “De perfecte moord”
Op 12 februari 2015 tekenden ongeveer 85 leden present in de aula van het Groot-seminarie voor een
causerie door ons medelid Jean-Luc Cottyn over het spanningsveld tussen de magistraat en medicus bij
het vaststellen van de doodsoorzaak. Onder de titel “De perfecte moord” stelde spreker bij wijze van
inleiding dat met de huidige kennis en technieken er nog altijd een kans bestaat dat bij een niet
natuurlijke dood niet kan achterhaald worden wat de doodsoorzaak is.
Jean-Luc Cottyn, thans advocaat-generaal bij het Hof van Beroep
te Gent, is door zowel zijn loopbaan als magistraat, zijn ervaring
als docent, als zijn expertise als raadgever in verschillende
commissies op nationaal en Europees niveau, bijzonder goed
geplaatst om deze problematiek toe te lichten.

Jean-Luc Cottyn
Advocaat-generaal bij het
Hof van Beroep te Gent

Enkele recente cijfers illustreren onmiddellijk dat het probleem
wel degelijk reëel is. Op de ongeveer 100.000 overlijdens in ons
land, glippen bij wijze van spreken ongeveer 150 à 200 overlijdens
door het net, die ten onrechte als een natuurlijk overlijden
beschouwd worden. Naast 95.900 natuurlijke overlijdens worden
5.800 overlijdens erkend als niet-natuurlijk. 191 overlijdens
worden beschouwd als iatrogeen, dit wil zeggen te wijten aan
medische fouten, en van 165 overlijdens blijft de doodsoorzaak
onbepaald.

Het wettelijk kader en de definities rond de doodsoorzaak zijn
daar niet geheel vreemd aan. Spreker verwijst daarbij naar zijn
bijdrage tot vernieuwend wetgevend werk in dit domein. De kwestie van het onderscheid tussen een
natuurlijke en niet-natuurlijke dood wordt in parlement behandeld sedert 2004, maar is daar sedert
2012 hangende. Van de kant van Justitie wordt gepleit voor een aangepaste terminologie, die spreekt
van een verwacht overlijden versus een niet-verwacht overlijden. In vele gevallen volstaat een
verklaring van overlijden door de huisarts. Deze kan wel de dood vaststellen, maar is niet bij machte om
de doodsoorzaak te bepalen. Ook de wetsdokter, alhoewel aangesteld door een magistraat, is daar niet
toe in staat. Enkel een forensisch patholoog kan na deskundig onderzoek kan met zekerheid de
doodsoorzaak vaststellen. Daarom wordt eveneens gepleit voor de tussenkomst van een zogenaamde
schouwarts.
Dit brengt spreker bij het onderwerp van de lijkschouwing. De eerste
lijkschouwing vond plaats te Wenen in 1464. Voorheen was gedurende
zowat 4000 jaren de Codex Hammurabi van toepassing, waardoor de
dokter enkel de uitwendige wonden mocht bekijken. Dit illustreert ten
volle de schroom die op dit gebied heerste. Het is pas in 1535 dat onder
Keizer Karel met de Constitutio Criminalis Carolina een eerste wettelijke
basis wordt gelegd voor de vervolging van zware misdrijven en ook
inwendige lijkschouwingen worden toegestaan. Op dit vlak verrichte
Andreas Vesalius baanbrekend werk. Hoewel de resultaten van zijn
anatomisch onderzoek werden gepubliceerd, bleek toch dat het moeilijk
bleef om op dit gebied vooruitgang te boeken. Zijn onderzoek bleef
beperkt tot 1 à 2 onderzoeken per jaar op ter dood veroordeelden.
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Het is pas aan de universiteit van Padua dat Vesalius meer armslag krijgt en op regelmatige basis
menselijke dissecties kan uitvoeren . Hij wordt er professor en vat de resultaten van zijn onderzoek
samen in zijn zevendelig werk “Fabrica” over de anatomie van het menselijk lichaam. In de 19de en
20ste eeuw worden op meer frequente basis lijkschouwingen uitgevoerd. In 2010 wordt aan de
universiteiten in België de vijfjarige opleiding forensische geneeskunde 2010 ingericht. Met deze
opleiding gerechtelijk geneeskunde wordt de forensisch patholoog gevormd, waarmee eindelijk een
huwelijk tussen de geneeskunde en de rechten mogelijk wordt.

Voor de eerste causerie van 2015 mocht eens te meer op een grote belangstelling gerekend worden
Daarna haalt de spreker de dood van de componist Mozart aan, en daarbij de these dat Mozart door
langzame en ongemerkte vergiftiging zou gestorven zijn, waarbij het vermaarde Aqua Tofana – een
mengsel van witte arseen, loodoxide en antimoon - zou gebruikt zijn. Hij meent dat dit als voorbeeld
van een perfectie moord kunnen gelden, maar onderlijnt toch dat dit vandaag niet meer ongemerkt zou
kunnen gebeuren. De dood wordt vastgesteld door een arts, eventueel zelfs door een familielid, maar
het is vandaag de lijkschouwer die met een uitgebreid arsenaal aan analyses de doodsoorzaak moet
achterhalen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld bloed en urine op sporen van vreemde stoffen onderzocht
worden. Voorbeeld daarvan is de fameuze beerputmoord van Beernem. Het slachtoffer leek in de
beerput verdronken, maar onderzoek wees op sporen van chloroform in de hersenen, waardoor kwaad
opzet vaststond.
Niettemin glippen nog een 100-tal overlijdens als onverdacht door het net. Daarbij wordt bijvoorbeeld
het moeilijke onderscheid tussen moord en zelfmoord, maar ook accidentele dood of schijnbare
zelfmoord ingevolge seksuele lusten en driften aangestipt. In het laatste geval laat meestal een
zorgvuldige analyse van de omstandigheden en de aanwezigheid van attributen toe om de juiste
toedracht te bepalen.
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Ook het onderscheid tussen vallen of duwen van een trap kan met nauwkeurig onderzoek gemaakt
worden. In dergelijk geval en bijvoorbeeld ook bij een overlijden in bad, start het parket automatisch
een onderzoek. Daarbij spelen het moraliteitsonderzoek en het peilen naar de gezinssituatie een
belangrijke rol. Ook hier geldt dat vermoedens nog geen bewijzen zijn en dat dus gedegen speurwerk
nodig is. Spreker haalt uit zijn eigen professionele ervaring een voorbeeld van uit de hand gelopen
partnerruil aan: partnerruil leidde tot verliefdheid en tot besluit om de respectievelijk partners te
liquideren. Na toevoegen van stoffen aan drank werd een ongeval op het treinspoor geënsceneerd,
zodat het vermoeden van zelfmoord werd gevolgd. De oplossing volgde pas 20 jaar later, nadat een
knagend geweten te sterk werd.
Het verdacht overlijden van paus Johannes-Paulus I na 33 dagen pontificaat kan als verdacht
bestempeld worden, maar de wet in het Vaticaan staat geen lijkschouwingen toe. Ook voor andere
landen is het beeld gevarieerd: in België wordt bij 1 % van de overlijdens een lijkschouwing uitgevoerd,
tegenover 37 % in de VS.
De mogelijkheden van het moderne sporenonderzoek illustreert de spreker verder in het domein van de
verdwijningen. Sporenonderzoek kan daar bijvoorbeeld door het traceren van GSM. Preventief kan een
chip ingeplant worden die tracering toelaat. Dit gebeurt vandaag vaak inwendig in de tanden. Een ideale
techniek is om de chip al in te planten bij de geboorte in de fontanelle-opening in de schedel, zodat deze
na de groei van de schedel noch gelokaliseerd, noch verwijderd kan worden. Een chip kan ook
uitwendig geplaatst worden met bijvoorbeeld een armband, zoals vandaag vaak gebeurt in rusthuizen.
Het gericht verzamelen van DNA biedt ook mogelijkheden, maar botst op ernstige bezwaren in het
domein van de privacy. Labo-onderzoeken en sporenonderzoek vervolledigen het arsenaal van de
speurders.
Vervolgens stelt zich de vraag of bij
psychopaten mag gesproken worden
over een perfecte moord. Spreker meent
dat een individu niet in één keer en na
één moord als psychopaat mag
bestempeld
worden,
want
de
ontwikkeling van psychopathie verloopt
meestal doorheen een serie moorden.
Omdat de psychopaat daarbij niet vanaf
de eerste moord gevat wordt, is het
verleidelijk om over een perfecte moord
te spreken. Ook op dit vlak moet in
België nog veel werk verricht worden en
pleit de spreker voor de oprichting van een centrum dat te vergelijken is met het Pieter Baan Centrum in
Nederland. Forensische psychiaters zijn in Nederland altijd verbonden met dit centrum en hebben als
expliciete rol de waarheid te achterhalen.
In België maakt de psychiatrie een eenvoudig onderscheid tussen toerekeningsvatbaarheid en
ontoerekeningsvatbaarheid, terwijl in Nederland een gradatie wordt gehanteerd van volledig,
verminderd, half, gedeeltelijk en niet toerekeningsvatbaar. Deze gradatie uit zich in Nederland dan niet
in de schuld, maar wel in de straf. In België echter, biedt bijvoorbeeld het begrip onweerstaanbare
drang, zoals voorzien in artikel 71 van de Strafwet, een grond voor nuancering van de schuld. Ook in de
bestraffing van psychopaten is er een evolutie: vroeger werden ze geïnterneerd, vandaag krijgen ze een
levenslange gevangenisstraf.
JDV
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Spreker rondt zijn betoog op ludieke wijze af met de raad niet te gauw te denken dat een perfecte
moord mogelijk is en ontraadt het publiek
daarom ten stelligste enig plan in die zin te
koesteren.
Te oordelen naar het applaus en de
reacties achteraf werd de causerie, zowel
om zijn inhoud als om de luchtige manier
waarop het toch wel ernstige onderwerp
werd gebracht, door de aanwezigen zeer
op prijs gesteld.
Als bedanking overhandigde François
Crepain dan ook zeer graag het boek
“Assebroek in de Eerste Wereldoorlog”,
wetende dat de spreker te Assebroek
woont.
Na afloop overhandigde François Crepain als dank
een boek over Assebroek in de Eerste Wereldoorlog

Tot slot bedankte intredend voorzitter Jan
De Vos van harte de spreker namens alle
aanwezigen en nodigde hij iedereen uit
om het glas te heffen op het nieuwe jaar.
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Wat komen zal

Vrijdag 27 maart om 1000Hr - Bezoek Grootseminarie en zijn archieven Potterierei Brugge
De geschiedenis van de archieven start met de oprichting van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen in
de duinen bij het huidige Koksijde.
Oorspronkelijk ging het om een kleine kloostergemeenschap rond de kluizenaar Ligerius, die zeer vlug
een grote aanhang kent en zich in 1138 aansloot bij de orde der Cisterciënzers. De abdij kent een grote
bloei (o.a. door het droogleggen van gebieden-polders gewonnen op de zee) en abten hebben zitting in
de Raad van Vlaanderen en zijn in de XV de eeuw persoonlijke raadsheren van de hertogen van
Bourgondië. Die bloei is ook gekenmerkt door bezittingen in de omgevende landen en o.a. zogenaamde
abdijhoeven zoals Ten Bogaerde, Ter Doest en Te Zande.
Overstromingen,
plunderingen
en
de
godsdienstoorlogen slepen die eens zo machtige
broedergemeenschap
langzaam
naar
de
ondergang. Eerst gaan de broeders nog onderdak
vinden in Ten Bogaerde maar uiteindelijk wordt
gestart met de bouw van een nieuwe abdij aan de
Potterierei te Brugge (1628). Gedurende de
volgende anderhalve eeuw vormt die nieuwe abdij
een oase van vrede en rust. Maar dan komt de
Franse revolutie en worden alle kerkelijke
bezittingen verbeurd verklaard. De monniken
sluiten zich aan bij het bisdom Gent maar de
gemeenschap gaat langzaam uitsterven en de laatste monnik, Nicolaas de Roover (ᵻ 1833) kan er voor
zorgen dat de verluchte handschriften van zowel Ter Doest als Ten Duinen in handen komen van het pas
opgerichte bisdom Brugge (1834) en zo opgenomen worden in het archief van het Grootseminarie.
FC

Woensdag 22 april – Spreekbeurt “Ontstaan van de Islamitische Staat”.
Professor Randall Lesaffer (Hoogleraar Rechtsgeschiedenis – Universiteit Tilburg) komt ons een
toelichting geven over het ontstaan van de Islamitische Staat.
Na de geslaagde Jasmijnrevolutie in december 2010 in
Tunesië komen in het Nabije Oosten revolutionaire
stromingen op gang. In januari-februari van het jaar
daarop komen de Egyptenaren betogen op het
Tahrirplein en verdrijven Hosni Moebarak. De
revolutie is in “the air” en overal breken rellen uit
zoals in Syrië, Libië, Irak,…
Alles was te denken onder de noemer “democratie”.
Maar intussen, 4 jaar later, is alle hoop op democratie
opgegaan in rook en alleen chaos blijft over.
Stammenoorlogen, binnenlandse ruzies al of niet met
inmenging van buitenaf, wreedheden en andere baldadigheden laten een puinhoop achter.
In een deel van Irak en Syrië ontstaat een Islamitische Staat !
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Wat is dit nieuwe Kalifaat? Hoe is het ontstaan en hoe moeten we het gebeuren van vier jaar bekijken
en interpreteren?
Deze lezing gaat door in de conferentiezaal van het Grootseminarie om 19.45u – deuren open om 1915
u. Een officiële uitnodiging komt nog.
FC
Woensdag 19 mei - Bezoek aan de Koninklijke Hoofdgilde Sint Sebastiaan te Brugge
Dit bezoek was oorspronkelijk gepland in juni van vorig jaar maar kon door onvoorziene
omstandigheden niet doorgaan. Zoals beloofd gaan we dit bezoek weer op de activiteitenagenda
plaatsen.
Deze maal is dit bezoek dus gepland op woensdag 19 mei 2015.
Het gaaischieten is een oud-Germaans zonnewenderitueel waarbij
de boog het vormelijk symbool is waarmee de koningsvogel op zijn
hoogste stand naar beneden wordt gehaald. Die vogel waarop
geschoten werd was oorspronkelijk een duif, maar vermits de duif in
de Katholieke kerk het symbool is van de Heilige Geest werd die
vervangen door de meer exotische papegaai. Vandaar het woord
“gaaischieten”.
De handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan is vermoedelijk ontstaan
eind 14de eeuw en bestaat dus als gilde reeds meer dan 600jaar en
dit ononderbroken tot op vandaag, wat haar tot een unicum maakt
in de wereld.
Tijdens zijn ballingschap in Brugge is koning Karel II van Engeland lid
geworden en werden de schutters van de gilde gelast met de wacht
van zijn residentie. Vanaf 1656 start Karel II met het rekruteren van
een nieuw leger (waaronder The Royal Regiment of Guards)om zijn
troon te heroveren(1660). Sedertdien is de Koning(in) van Engeland
erelid van de Gilde.
We worden verwacht op huisnummer 174 in de Carmersstraat te Brugge om 14.00u. Een gedetailleerde
uitnodiging volgt later.
FC
Nationale Dag Mars & Mercurius op 17 oktober 2015
Hou deze datum alvast vrij!
Dit jaar wordt de nationale dag van Mars & Mercurius ingericht door de
club Luxemburg in Bastogne. Onze Luxemburgse vrienden zijn volop bezig
om een mooi gevuld programma samen te stellen.
Gezien de afstand Brugge-Bastogne zullen we verplicht zijn om er een
twee- of driedaagse van te maken. Wij zullen tijdig adressen en
aanbiedingen van hotels doorgeven aan de geïnteresseerden.
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Mars rubriek

100 Jaar Groote Oorlog – bezinning rond de Kerstbestanden
Inleiding: deze prachtige tekst werd ons, als Kerst-en Nieuwjaarswensen door ons lid Padre André Decock
toegezonden maar bereikte ons te laat om gepubliceerd te kunnen worden in het vorige M&MContactnummer van december 2014.
Kerstmis 1914, een nacht, een dag, om nooit te vergeten… de fameuze kerstbestanden spreken tot de
verbeelding!
100 jaar later, Kerstmis 2014, dringt het eindelijk, beetje bij beetje door, zoals een druppel in de dorre
grond, de dorre grond van het verkilde hart, wat toen gebeurde, was een wonder op zich.
Mocht het ook dit jaar aan ons gebeuren.
Ja, de herdenking van 14-18 heeft velen van ons aan het denken gezet, initiatieven schoten uit de grond.
Eén gedachte liet me niet meer los, de gedachte aan de kerstbestanden…Eén was er door bezeten en
had een heus dossier klaargemaakt. Hij ging op zoek naar een tweede om zijn droom te helpen
waarmaken. Die man kwam op mijn pad, en met ons drie zochten we naar medewerkers, er moest een
tekst komen rond het thema, een lied… De werkgroep ‘Kerstbestanden aan het Westfront’ was geboren.
Ik wil graag eindigen met de thematekst vanuit onze ideeën op papier gezet door Mark Van de Voorde:
"Kerstmis is die dag dat ze niet schieten...", zong Wannes Van de Velde. In 1914 was dat zo. Niet zozeer
omdat de legerleidingen het bevel daartoe hadden gegeven, maar veeleer omdat in de loopgraven zelf
daartoe initiatieven werden genomen.
Maanden eerder hadden velen zingend de wapens opgenomen, alsof ze voor een feest op stap gingen.
"Het is net een grote picknick, maar dan zonder de doelloosheid van een picknick”, schreef Julian
Grenfell, kapitein bij de Royal Dragoons, in een brief naar huis. Maar het leven aan het front was
allesbehalve een picknick. Ratten vraten het voedsel weg, de dood lag overal op de loer.
"Tegen Kerstmis zijn we thuis", hadden velen geroepen, omkijkend naar hun vrouw, lief of moeder.
Maar met Kerstmis was de oorlog al lang vastgelopen in de modder, de loopgraven voor lange tijd
gegraven. Het vroor aan het westelijke front op kerstavond. De hemel was wolkeloos, maar heimatloos
was ook de nacht. Het einde van de oorlog was niet in zicht, de moedeloosheid wel op alle gezichten te
lezen.
Ze waren in augustus ook de oorlog binnengegaan in de veronderstelling dat God aan hun zijde stond.
Hun was immers wijsgemaakt dat het geloof een onderdeel was van het patriottisme en
vaderlandsliefde de vroomste vorm van naastenliefde. Maar met Kerstmis botsten ze tegen de
boodschap aan: "Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil."
"Alle mensen"... ook dus die daar aan de overkant van het strookje niemandsland. Eigenlijk waren die
daar misschien ook maar "mensen van goede wil" die tegen hun eigen wil in een geweldmachine terecht
waren gekomen. De boodschap van de Vredevorst Christus, die zou vragen om je vijanden lief te
hebben, konden ze niet zonder meer rijmen met de ordewoorden om de vijand in de pan te hakken.
Heel even begrepen ze, intuïtief: je kunt Gods naam wel graveren op de gesp van je koppelriem, maar je
kunt Hem niet spannen voor de affuit van een kanon. Christus, als een pasgeboren kind in zijn kribbe
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onder de blote hemel even kwetsbaar als de soldaat in zijn loopgraaf, roept op tot vrede, niet tot oorlog.
Tegen de stroom van de geschiedenis in, wil Hij de mensheid de geschiedenis nieuw doen maken.
"Ik maak alles nieuw!"
Op die kerstavond van 1914 gingen soldaten, onderofficieren en officieren even tegen de stroom van de
geschiedenis in. Dat deden ze allereerst door de manhaftige strijdliederen in te ruilen voor lieftallige
kerstliederen. Elk in zijn taal, vanuit zijn traditie, maar precies daarom zo universeel en ook zo
begrijpelijk tot aan de overkant van dat verdomde niemandsland waarover flarden van gezang dreven.
"Hoor de engelen zingen!"
Het begon in Vlaanderen, maar het verspreidde zich over het hele westelijke front. O Tannenbaum en
Stille Nacht Heilige Nacht uit het Oosten en het Noorden van de frontlijn werden beantwoord door The
First Noel en Minuit Chrétien uit het Westen en het Zuiden van de frontlijn. "Frohe Weihnachten,
Tommy", riepen Duitsers. "Merry Christmas, Fritz", riepen Britten. In Diksmuide vroegen de Duitsers om
een Belgische aalmoezenier. Ze hadden iets voor hem. In niemandsland overhandigden de Duitsers een
monstrans die ze in een kolenkelder hadden gevonden: God is van ons allen, niet iemand die je aan je
zijde kunt houden.
Aan beide zijden van het front kropen ze over de borstwering, gaven elkaar een hand, toonden foto's
van vrouw, lief of kind, wisselden schnaps, sigaretten en bier uit... Tommy was een mens met hetzelfde
verlangen naar thuis en Fritz evenzeer iemand die gewoon gelukkig wilde zijn. Elk in zijn taal, zijn
cultuur, zijn gezin, zijn land, zijn streek... Precies in dat particuliere zijn we universeel verbonden. Een
oorlog maakt die gelijkheid stuk.
De kerstbestanden die ook in 1915 werden herhaald (tegen de zin van de legerleiding) maar daarna
werden verboden, hebben de oorlog niet doen eindigen. Na Kerstmis of in de loop van januari werden
de gevechten hervat. De nieuwe mens Christus kon helaas niet verhinderen dat de oude mens, Kaïn die
jaloers is op zijn broer, het roer weer overnam. Maar één zaak was duidelijk geworden: de religieus te
rechtvaardigen oorlog bestond niet.
Honderd jaar later willen wij die kerstbestanden herdenken, omdat ze op een spontane wijze even de
mogelijkheid toonden om tegen de stroom in te gaan en de vredesboodschap van het evangelie te
plaatsen boven het fatum van de geschiedenis.
Laat de tekst van een lied, speciaal voor die gebeurtenis geschreven, druppel bij druppel doordringen,
en warempel, je zal het merken, er komt wat warmte in je verkilde hart.
De kleine vrede in het groot geweld, een sprankel in het duister van de nacht. Een vredesvorst, een
goddelijke held, breekt ooit met ons de ketens van de macht.
1. De bomen van het niemandsland, geraamten in de winterlucht, smeken de hemel om een hand:
menslievendheid is hier vervlucht.
2. Maar zie: heel even verschijnt een licht. Het kind, sinds lang hun toegezegd verwarmt het hart en
aangezicht, weerhoudt hun hand van het gevecht.
3. In eenklank ieders woord en taal, bloedhanden grijpen in elkaar verbonden door het oud verhaal,
men legt de doden op de baar
4. De dennenbomen weer aangekleed, heel even wordt de wereld één, het kille ijzer omgesmeed. Want
Gods mens-lievend-heid verscheen.
(Tekst Patrick Lateur
Muziek Ignace Thevelein)
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Leger - Natie

Band Leger Natie krijgt opnieuw een ferme deuk
Medio januari jongstleden verschenen de para's en de Ardeense Jagers in ons straatbeeld. Het
dreigingsniveau qua terreuraanslagen in ons land was op 3 gebracht, wat de interventie van ons leger
mogelijk en noodzakelijk maakte.
Kort daarop werd bij de bevolking een enquête gehouden omtrent deze onverwachte interventie. En
wat bleek ? Eventjes 48% van de ondervraagden was om diverse redenen tegen het optreden van onze
militairen gekant!
Deze merkwaardige vaststelling kan ons zeker niet verheugen. Het bewijst duidelijk hoezeer het leger
van de bevolking vervreemd is. Zelfs bepaalde politieke kopstukken uit ons land hekelden de
aanwezigheid van soldaten in ons straatbeeld hoewel de latente dreiging het rechtvaardigde.
Bij onze zuiderburen patrouilleren gewapende militairen al geruime tijd op straat en dat bezorgt
duidelijk een veilig gevoel bij de bevolking. Bij hen geen negatieve kritiek, want de Fransen houden van
hun leger en van hun Marine in het bijzonder. Ze zijn ermee vergroeid en bijzonder fier dat hun
militairen de 'grandeur de la France' tot ver buiten hun grenzen hoog houden. Een tikje chauvinisme in
dat domein is zeker niet misplaatst.
Bij ons, in België, heeft de band Leger-Natie al geruime tijd een ferme deuk gekregen. De schuld hiervan
ligt in de eerste plaats bij onze beleidsverantwoordelijken die niet beseffen dat we heden ten dage
meer dan ooit een sterk en efficiënt leger nodig hebben om, in de context van de Navo- en EUstrijdkrachten, onze Westerse waarden en tradities veilig te stellen tegen het oplaaiende jihadisme.
Ook een volwaardige Marine is voor ons land een must. In onze artikels hebben wij er al lang genoeg op
gewezen dat België een maritiem land is, gelegen aan een van de drukste vaarroutes ter wereld die op
efficiënte wijze beveiligd moeten worden. Helaas zijn onze politici nog altijd weinig 'sea-minded' en
begrijpen dan ook niet hoezeer ze door hun onverschilligheid ons land en ook het Westen in gevaar
kunnen brengen.
Een tweede reden waarom de band Leger-Natie verbroken is, is de opschorting van de militaire
dienstplicht en de teloorgang van ons reservekader. Wie beter dan onze reserveofficieren en onderofficieren konden bij hun landgenoten het nut van een leger en een marine toelichten en
verdedigen.
Ook de landelijke tv-zenders en de geschreven pers brengen ons zelden reportages over hetgeen ons
landleger onlangs in Kaboel presteerde, over onze piloten die met hun F-16 in Irak ISIS bestrijden, en
over onze mariniers die in de Golf van Guinea en in de Indische Oceaan actief zijn en er onze driekleur
hoog in het vaandel voeren. Frankrijk wijdt geregeld uitvoerige en boeiende reportages over de inzet
van hun militairen in het buitenland. Waarom kunnen wij dat niet?
Kortom, de recente gebeurtenissen hebben helaas opnieuw bewezen dat Defensie niet hoog geprezen
wordt in ons land en dat stemt ons allen bijzonder treurig.
H.P. ROGIE
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Onze helden 1914-1918
Victor Jerome Billiet 1891 - 1984
Mijn vader Victor Jerome Billiet werd geboren in Rumbeke op 31 augustus 1891 om 9 uur 's avonds in
een bescheiden weversgezin. Het geboortehuisje gelegen aan de Louis Leynstraat te Rumbeke bestaat
nog steeds. Hij was het eerste kind uit het gezin van acht kinderen van Hendrik Billiet en Marie Josepha
Vanthomme. Het echtpaar was het jaar voordien gehuwd te Rumbeke op 7 oktober 1890. Hendrik was
thuiswever, maar ging later noodgedwongen samen met zijn jongere broer Theophiel werken in de
mechanische weverijen te Roeselare. Op 6 jarige leeftijd verhuisde het gezin dus naar Roeselare meer
bepaald naar de Spinnerstraat op de wijk over de statie.
Victor loopt lagere school in de gemeenteschool te Roeselare. Kinderen waren in die tijd snel groot
genoeg om te gaan werken en te helpen bijverdienen om het gezin te laten overleven. Op twaalfjarige
leeftijd moest Victor mee gaan werken naar de weverij Moerman in de Sint Amandstraat waar ook zijn
vader en oom waren tewerkgesteld. Op zondag volgt hij verder onderwijs in de zondagschool.
Zondagscholen bestonden in Roeselare al sinds 1820 en boden een zekere elementaire kennis aan wie
tijdens de week niet meer naar school kon gaan. Het was ook een middel om de kinderen te
beschermen tegen de gevaren die een vrije zondag inhouden. Het Klein Seminarie te Roeselare
patroneerde een eigen zondagschool. De 70 tot 100 leerlingen kregen er les van studenten uit de
filosofieafdeling. Veel aandacht ging naar de studie
van het frans maar ook rekenen, briefschrijven de
beginselen
van
natuurwetenschappen,
aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst stonden
op het programma.
In september 1911 werd Victor opgeroepen om zijn
dienstplicht te vervullen.
Van 1911 tot 1913 was hij in dienst bij het 2 de
Regiment Artillerie - 7de Batterij te Brasschaat. Hij
verlaat in augustus 1913 het leger met de graad van
wachtmeester.
Op dinsdag 28 juli 1914 verklaart Oostenrijk de
oorlog aan Servië. België wat rapper dan Frankrijk,
roept de volgende dag ( woensdag 29 juli) vier
klassen onder de wapens: 1909 - 1910 – 1911 – 1912.
Victor behoort vanaf 4 augustus 1914 tot de 1 ste
legerdivisie, 3de gemengde brigade, 1ste artillerie, 4de
batterij. Het 1ste artillerie bestaat uit 12 officieren en
364 onderofficieren en soldaten die samen 3
batterijen bedienen (elke batterij bestaat uit 4
kanonnen). Een gemengde brigade is onderdeel van
een infanteriedivisie. De artillerie dient als
ondersteuning van de infanterie.
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De 1ste legerdivisie wordt opgesteld tussen de Geete en Dijle. In de ochtend van 18 augustus 1914
hadden Belgische eenheden de Getelinie in Geetbets al moeten prijsgeven aan de Duitse overmacht.
Kort na de middag barstten de gevechten bij Grimde en Sint-Margriete-Houtem volop los. De overmacht
was te groot. De Belgische legerleiding gaf om 14u het bevel om terug te trekken naar Leuven
Vanaf 20 augustus trekt het Belgisch leger zich terug op de versterkte vesting Antwerpen. De 1ste
Legerdivisie stelt zich op aan de Nete in Duffel. Tijdens de eerste uitval van Antwerpen op 25 en 25
augustus 1914 rukken ze op tot Zemst en Elewijt. Ze slagen er in Zemst en Weerde te bezetten, maar
falen bij de pogingen om Elewijt in te nemen.
Bij de tweede uitval van Antwerpen van 9 tot 13 september valt de 1 ste en 5de legerdivisie de Duitsers
frontaal aan van Wolvertem tot Hofstade ten zuiden van Mechelen en het 1 ste stoot door tot Schiplaken.
. Daar verliest Victor zijn Commandant Georges Rothermel van de 3de Gemengde brigade. Getroffen
door een ontplofte obus gaat hij door om het vuren van zijn batterij te richten tot hij sterft.
Tijdens de derde uitval van Antwerpen van 24 tot 27 september tussen Senne en Dender wordt de 1 ste
Legerdivisie vanuit Walem richting kanaal van Willebroek gestuurd. Maar het Duitse legercorps werd
ondertussen versterkt wat de opmars van de Belgen sterk hindert. Nadat het front aan de Aisne in
Frankrijk gestabiliseerd is beginnen de Duitsers aan het beleg van Antwerpen. Op 30 september plooit
de 1ste Legerdivisie zich terug ten noorden van de Nete. Tijdens de nacht van 6 op 7 oktober steek de
divisie de Schelde over naar de linkeroever via de brug van Burcht. De 8 ste gaat het richting Sint Niklaas.
Het 2de en 22ste Linieregiment, alsmede het 3 de en 23ste Linie, die deel uitmaken van de 1ste Legerdivisie,
worden vanuit St.-Niklaas per trein naar Oostende overgebracht. Het 4 de en 24ste Linie wordt naar Gent
gestuurd om de troepen van Generaal Clooten te versterken en samen met de Franse Marinefuseliers
en de Britse 7de divisie de aftocht van het Belgische leger naar de IJzer te dekken. Het 1 ste regiment
artillerie vertrekt vanuit Sint Niklaas via de weg richting Oostende en de IJzer. In de nacht van 8 op 9
oktober liggen zij in Boekhoute.

Victor Billiet helemaal rechts
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De eerste Legerdivisie wordt opgesteld aan de IJzer vanaf kilometerpaal 4 tot aan kilometerpaal 10 in de
bocht van Tervaete. Ze staan in voor de verdediging van het bruggenhoofd Schoorbakke en organiseren
de voorpost Schore. Op 18 oktober wordt Schore opgegeven. De brug van Schoorbakke wordt door de
Duitsers hevig onder vuur genomen. Maar de Duitse aanval wordt op 21 oktober schitterend afgeslagen.
Op 23 oktober moet wegens de uitputting van de manschappen het bruggenhoofd van Schoorbakke
worden opgegeven. Drie dagen later wordt de defensielijn teruggebracht naar de spoorweg Diksmuide –
Nieuwpoort. Vanaf 30 oktober begint het water te stijgen en is de slag van de IJzer gewonnen. Het front
staat vast.
In april 1915 wordt de 1ste Legerdivisie met rust in Bray-Dunes als versterking opgeroepen naar
Steenstraete waar de Duitsers voor het eerst een gasaanval hebben uitgevoerd. In juni wordt de 1 ste
Legerafdeling ingezet in de sector Diksmuide. In mei 1916 wordt het 1ste regiment artillerie losgemaakt
van de 3de gemengde brigade, zij worden achteernvolgens ingezet in Steenstraete, Pervijze en
Diksmuide. Op 20 december 1916 wordt hij bij de reorganisatie van het Belgisch leger toegevoegd aan
het 7de regiment artillerie en dit tot het einde van de oorlog.
Het 7de Regiment Artillerie werd opgericht den 3de Januari 1917 door de vereniging van groepen die, tot
dit ogenblik, deel uitmaakten van de artillerie der 1ste Legerdivisie: de groep van de 4de Gemengde
Brigade die daarna de 3de groep van het 7de Regiment wordt; de groep Majoor Rothermel in vorming
te Eu; de loopgravenartillerie. Op 28 september 1918 bij het begin van het offensief worden ze ingezet
in Merckem en via Klerken, Houthulst, Staden, Torhout, bereiken ze op 11 november 1918 Nazareth in
Oost-Vlaanderen.
Na de wapenstilstand volgt de bezetting van het Duitse
Ruhrgebied tot in mei 1919.
Krachtens de circulaire van 20 oktober 1936 wordt milicien
Billiet Victor Jerome ontslagen en met definitief verlof
gestuurd met 8 frontstrepen. Hij huwt te St Amandsberg en
werkt nu als timmerman in het bouwbedrijf van zijn
schoonfamilie.
Op 1 april 1930 trad Victor in dienst bij de stedelijke politie
van Roeselare en bekleedt er verschillende functies.Op 9
juni 1944 wordt Victor Billiet door de Duitsers geïnterneerd
en gevangen gezet als gijzelaar in het kader van de
veiligheidsmaatregelen door de bezetter getroffen op de
dag van de landing van de geallieerde troepen zoals blijkt
uit de vermelding “Alarmkalender – Massnahmen”
voorkomend op het arrestregister. Uit een onderzoek na de
oorlog en ondervraging van oorlogsburgemeester Demoen
blijkt echter dat Victor aangehouden werd uit
“ambtsonbetrouwbaarheid”. Het was zo dat Victor Billiet
tijdens de oorlog de bevelen van de oorlogsburgemeester
nogal eens naast zich neerlegde. Op zijn fiche staat
vermeld: Duits vijandig gezind. Saboteerde Duitse bevelen.
Hij werd eerst gevangen gezet in de nieuwe wandeling in Gent en daarna in het kamp van Beverlo waar
hij op 11 september 1944 door de brigade Piron bevrijd werd. Na de oorlog zette hij zijn werk bij de
Roeselaarse politie verder tot aan zijn pensioen in 1956.
Hij overleed op 8 april 1984 op de gezegende leeftijd van 92 jaar.
Old soldiers never die they just fade away
André Billiet
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Mercurius rubriek

PROJECT BLUE ENERGY----Fabrieken voor de toekomst
Toptechnologiecentrum Mechatronica in West-Vlaanderen in de maak
In het vorige nummer van CONTACT van december 2014 hadden wij het over Blue Energy voor
ondernemerschap. Nu zullen wij het hebben over een implicatie als gevolg.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Sirris, het kenniscentrum van de
Belgische technologische industrie, richten nog dit jaar een toptechnologie centrum op in WestVlaanderen, dat focust op de sectoren machinebouw en mechatronica.
Het nieuwe toptechnologiecentrum wordt heel spoedig op de rails gezet. In totaal worden de kosten op
4 miljoen geschat, waarvan ongeveer 1 miljoen euro om de nodige demo- en testinfrastructuur aan te
schaffen. “Machines worden slimmer, bedrijven werken digitaal, processen worden geautomatiseerd en
mens en robot zullen zij aan zij samenwerken om het product van de toekomst te produceren. Met de
vierde industriële revolutie voor de deur is de industriële sector volop in beweging” verklaart Jean de
Bethune gedeputeerde voor Economie.
Economische spelers en de beleidsvoering zetten opnieuw zwaar in op de industriële sector. In WestVlaanderen, de provincie met de meest geïndustrialiseerde economie, krijgt dit concreet vorm. Bijna
een kwart van de Vlaamse industriële tewerkstelling wordt gegenereerd door West-Vlaamse
ondernemingen. De helft daarvan is terug te vinden in machinebouw en mechatronica. Met meer dan
een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs meer dan 40% van de Vlaamse
tewerkstelling in de mechatronica is deze cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Alleen al in
West-Vlaanderen biedt deze sector werk aan 42.000 mensen.
West-Vlaanderen is het enige provinciebestuur dat met West Deal een eigen economisch beleidsplan
heeft opgesteld, blijft investeren in de industrie als motor voor de West-Vlaamse economie. Speerpunt
van West Deal zijn de ‘Fabrieken voor de Toekomst’, een bundeling van krachten en expertise om
gezamenlijk werk te maken van de strategische domeinen waarmee de betreffende clusters zich kunnen
versterken op vlak van onderzoek, opleiding, infrastructuur, KMO-dienstverlening en branding. Uit een
studie van Econopolis onder leiding van econoom Geert Noels bleek dat Nieuwe Materialen, Voeding en
Blue Energie sectoren zijn waarin West-Vlaanderen excelleert. Machine bouw & Mechatronica werd
initieel aanzien als een horizontale pijler die essentieel is voor de ontwikkeling van de andere clusters
maar ondertussen is er nood aan de lancering van een volwaardige vierde ‘Fabriek voor de Toekomst’.
Machinebouw en Mechatronica
Enkele maanden geleden werd er dan ook beslist deze vierde fabriek op de rails te zetten.
“Machinebouw & Mechatronica heeft als sector niet alleen een zeer grote maatschappelijk waarde in
onze contreien, er wordt vaak gebotst in de ontwikkeling van de drie ‘verticale’ fabrieken op de
scheidingsmuur met deze vierde cluster” volgens de gedeputeerde de Bethune. Samen met Sirris, het
collectief centrum van de Belgische technologische industrie, werd een expert gezocht om te bepalen
welk technologisch domein bijzondere onderzoeksaandacht verdient ten dienste van de drie genoemde
clusters en complementair aan wat er op Vlaams niveau leeft. Herman Derache, algemeen directeur van
Sirris, gaf de voorkeur aan Jos Pinte hiervoor, wat logisch is. Jos Pinte was namelijk 12 jaar lang
algemeen directeur van Sirris en één van de geestelijk vaders van Made Different, een initiatief van
Agoria en Sirris om de maakindustrie te helpen transformeren naar ‘Factoris of the
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Futur 4.0.’ Kennis van de concrete bedrijven was belangrijk om binnen te raken, maar uiteraard ook
kennis van de technologische evoluties, vooral om het toekomstig potentieel ervan te kunnen
inschatten.
Het onderzoek van Jos Pinte bracht ‘Industrie 4.0’ naar haar focusdomein voor een nieuw en
toekomstgericht technologiecentrum. Binnen ‘Industrie 4.0’ is de koppeling tussen reële en virtuele
realiteit niet weg te denken. Ze biedt tal van mogelijkheden, zowel product- als procesmatig.
Mogelijkheden die, als onze industrie er snel op inspeelt en ook daarin top is, die industrie opnieuw een
voorsprong biedt t.o.v. andere industriële regio’s in de wereld, is de mening van Mr Pinte.
Uit de studie kwamen een aantal thema’s naar voren waarrond een unieke toekomstgerichte expertise
zou opgebouwd worden om onze Vlaamse industrie de 4.0-kar niet te laten missen: Cyber-Physical
Systems, Networked Manufacturing, Flexibele en Slimme Automatisatie, Augmented Reality,
Zelfsturende Systemen en Integrale Productontwikkeling.
Op basis hiervan vonden de sector en de overheid, Sirris en POM-West-Vlaanderen elkaar opnieuw heel
vlot. Al snel bereikten de partners een conceptueel akkoord om voluit te gaan voor de ontwikkeling van
een ‘Technologiecentrum Industrie 4.O Machinebouw & Mechatronica’ in volle complementariteit met
de iniatieven van ‘Flanders Make’, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie en
ingebed in het hart van de sector, namelijk West-Vlaandren. Voor Sirris zal dit, naast een antenne
‘Flanders Make’, ook een bijkomende lokale uitvalbasis vormen. Op die manier hopen zij de vele WestVlaamse KMO’s beter te kunnen bereiken en ondersteunen in hun technologische inovaties. Dat is in
ieder geval het besluit van Herman Derache van Irris.
Wie meert informatie wil kan zich steeds wenden naarde POM-West-Vlaanderen en vragen naar Tom
Van Welden.
Rudolf Leplae

Conjunctuur in België
Inleiding
De conjunctuurbeweging wordt bepaald door de produktie en de vraag naar goederen en is de
weergave van de verandering van het groeipercentage van de economie of de productie op korte
termijn. De conjunctuur meten is een belangrijk instrument om het economisch beleid in een land of
regio te regulariseren en bij te sturen. Daarbij worden monetaire en fiscale maatregelen genomen om
tot een stabiel beleid te komen.
Toelichting van de methodologie
Ieder maand wordt door de Nationale Bank van België een conjunctuuronderzoek uitgevoerd bij de
verschillende bedrijfstakken. Op basis van een panel van ongeveer 6000 bedrijven worden de
antwoorden op verschillende vragen (o.a. orderpositie, peil van de voorraden, vooruitzichten van
werkgelegenheid en activiteit, verloop van ingeschakeld materiaal, vooruitzichten van bestellingen bij
leveranciers) per bedrijfstak verwerkt tot indicatoren. Deze indicatoren geven bij de verschillende
bedrijfstakken een duidelijk beeld van de huidige conjunctuur en de verwachtingen in de komende 3
maanden in België. De vier bedrijfstakken die aan bod komen zijn :
- De verwerkende nijverheid (industrie)
- De dienstverlening aan bedrijven
- De bouw
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- De handel
Hieronder worden de ontwikkelingen (verloop, beoordeling en vooruitzichten) summier uitgelegd bij het
onderzoek van januari 2015 voor deze vier bedrijfstakken.
Verwerkende nijverheid
In deze bedrijfstak waar we een daling noteren, is het verlies te wijten aan een sterk dalende herziening
van de vraagvooruitzichten. De werkgelegenheid is nog licht stijgend. Het orderbestand dat nochtans
gestegen was in de vorige kwartalen, behalve de daling in december 2014, blijft momenteel
ongewijzigd. Het produktievermogen steeg en bereikte bijna 80 % van zijn totale capaciteit. De
belangrijkste factor opdat het percentage van het produktievermogen niet hoger komt, is te wijten aan
de onvoldoende vraag vanuit de markt. Sectoraal echter lopen de ontwikkelingen uiteen. Er was een
verzwakking te noteren in de ijzer- en staalnijverheid, de grafische nijverheid en weliswaar in minder
mate in de chemische, houtverwerkende en textielnijverheid. Een versterking was er te noteren in de
non-ferronijverheid en in mindere mate in de papier- en kartonnijverheid en produktie van
bouwmaterialen. Een min of meer stabilisatie is te noteren in de technologische nijverheid, de plastiek& voedingsnijverheid.
In januari 2015 is het totaal van het produktietempo in de verwerkende nijverheid versneld. De
activiteiten zijn verhoogd in de ijzer- en staalnijverheid, de voedingsnijverheid, de chemie, papier- en
kartonnijverheid en in mindere mate in de plastieknijverheid, de houtverwerkende nijverheid, de
technologische nijverheid en de grafische nijverheid. Een vertraging van het produktietempo noteert
men in de non-ferronijverheid en in mindere mate in de produktie van bouwmaterialen en
textielnijverheid.
De totale orderpositie voor de verwerkende nijverheid bleef op hetzelfde niveau als vorige maanden
maar dit is enkel te wijten aan de verbeterde orderposities van het buitenland. De negatieve
inschattingen komen uit de ijzer- en staalnijverheid en iets minder uit de chemie en de textielnijverheid.
Wat zijn nu de vooruitzichten ? In zijn totaliteit zal de werkgelegenheid lichtjes verbeteren met een
toename in de plastieknijverheid, de ijzer- en staalnijverheid, papier- en kartonnijverheid en de
technologische nijverheid. De werkgelegenheid zou afnemen in de grafische nijverheid, de
textielnijverheid, de voedingsnijverheid, produktie van bouwmaterialen en ietwat gematigder in de nonferronijverheid. In de chemie en de houtverwerkende nijverheid zou dit nagenoeg stabiel blijven.
Dienstverlening aan bedrijven
Er treedt een verzwakking op in deze bedrijfstak. De vooruitzichten zijn somber en de perspectieven
werden inzake de activiteiten van de ondernemingen in een dalende trend herzien. De bedrijfsleiders
zijn nochtans relatief positief betreffende het huidige activiteitsniveau. Sectoraal zijn de
verhuurdiensten en informatica-activiteiten verbeterd maar de overige dienstverleningen, vervoer en
aanverwante activiteiten zijn verslechterd. De vorige twee maanden hadden we een sterke terugval en
daar is nu een verbetering ingekomen alhoewel dit moet gezien worden als gunstig voor de tijd van het
jaar. De werkgelegenheid steeg in de verhuurdiensten en in mindere mate in de informaticasector. In de
rest van de sector was er een daling in de werkgelegenheid.
De vooruitzichten m.b.t. de bedrijfsactiviteit zijn negatief voor de komende drie maanden. De enige
merkbare verhoging zou waar te nemen zijn in de verhuurdiensten. Globaal over deze bedrijfstak zou de
werkgelegenheid ongewijzigd blijven met een daling in het vervoer en aanverwante aktiviteiten en in de
informatica. De stijging van personeel zal plaatsvinden in de verhuurdiensten.
De bouw
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Er was reeds een achteruitgang in december en in januari is de situatie alsmaar verslechterd. De
orderposities zijn negatief en de vraagvooruitzichten lopen verder terug. Zowel in de sector
woongebouwen; nochtans een lichte verbetering in december 2014; als de sector van de nietwoongebouwen (huisvesting voor industrie, openbare instellingen, dienstverleners, ...) is er telkens een
achteruitgang te noteren. In de sector van de woongebouwen zal de tewerkstelling stagneren maar in
de sector van de niet-woongebouwen zal deze dalen.
De handel
Er was een korte opleving in december maar in januari was de tendens dalend. Voor de komende drie
maanden wordt tevens een daling verwacht wat uiteraard resulteert in lagere bestellingen bij de
leveranciers. De grote achteruitgang was in de handel van meubelen en schoenen.Enkel in de handel
van elektrische en elektronische toestellen was er een grote vooruitgang te boeken. De vooruitzichten
voor de werkgelegenheid blijft redelijk stabiel. In de handel van electronica zal beduidend meer
personeel tewerk worden gesteld. In de handel van schoenen en in beperktere mate in de handel van
voedingswaren en de distributie van personenwagens wordt een daling voorzien.
De
vraagvooruitzichten in zijn totaliteit zullen slechter zijn alhoewel er voor bepaalde sectoren een
verbetering zal zijn en dit vooral in de handel in personenwagens, elektrische en electronische
toestellen toestellen en voedingswaren.
Bron : NBB
Frank Delille
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Historicum
Koninklijke families - “The Windsors”
Wandelend op de binnenkoer van het kasteel van Windsor dat we bezochten ter gelegenheid van onze
deelname aan CENOTAPH 2014, bekruip je het gevoel dat vanuit de ‘Round Tower’ die de andere
gebouwen en vertrekken van deze burcht overheerst, een of ander lid van de Britse koninklijke familie
van achter een van de vele ramen van vroeg gotische architectuur, nauwlettend de handel en wandel
van de vele bezoekers volgt. Deze ronde toren herbergt de verblijfplaatsen – gebruikt als tweede
woning – van de koningin.
Windsor Castle is het grootste nog bewoonde kasteel ter wereld en werd gebouwd door Willem de
Veroveraar, trouwens gehuwd met Matilda, dochter van Baldwin V, graaf van Vlaanderen.
Sinds 1917 draagt het Britse koninklijk huis ook de naam Windsor.
Vaag herinneren we ons dat de keuze van de naam Windsor door koning George V werd gemaakt
doorheen het trauma van de 1ste Wereldoorlog, als resultaat van de anti-Duitse gevoelens tegenover
familieleden van de Koninklijk Huis van Saksen-Coburg. Op 17 juli 1917 verklaarde George V: “Ons Huis
en Familie zal de titel dragen en gekend zijn als het Huis en Familie van Windsor.”
Deze koninklijke proclamatie had o.a. tot gevolg dat een aantal familieleden hun Duitse titels lieten
vervangen door Engelse, zoals de afstammelingen van de dochters van Koningin Victoria en Albert Van
Saksen-Coburg&Gotha, Helena, Alice en Beatrice, de titels van het Huis Schleswig-Holstein lieten vallen
en het Huis van Battenberg veranderden in de naam Mountbatten. De indruk
zou kunnen ontstaan dat de Duitse verwevenheid van de Windsors slechts
het gevolg was van het huwelijk van Queen Victoria en prins Albert, neef van
onze eerste koning Leopold I . De Duitse connectie dateert echter van veel
vroeger, meest markant door het huwelijk in 1658 van Sophia (geboren in
1630) kleindochter van Koning Jacobus I (James I) van Engeland met Ernst
August, keurvorst van Hannover en hertog van Brunswick-Lüneburg & Zelle.
(Jacobus I uit het Huis van Stuart was tevens Koning van Schotland als
Jacobus VI.) In feite draagt Sophia reeds Duitse roots in zich geboren uit het
huwelijk van haar moeder Elisabeth, dochter van Jacobus I, met Frederik V,
Keurvorst van Paltz bij Rijn.
Het vorstenpaar Sophia en Ernst August hadden zeven kinderen met als
oudste zoon George geboren in 1660. Sophia werd door de ‘Act of
Settlement’ in 1701 erfgename van de Britse troon.
Toen Koningin Anne, dochter van Jacobus II en achterkleindochter van
Jacobus I in augustus 1714 stierf werd George de wettelijke opvolger van de
troon. Zijn moeder Sophia was in juni van dat jaar reeds gestorven. George die volledig was opgegroeid
in Duitsland was reeds sinds 1698 Keurvorst van Hannover (Hertogdom Braunschweig-Lüneburg) en
werd onder George I Koning van ‘Groot-Britannië en Ierland’...”by terms of the Act of Settlement”.
George I , die gescheiden was in 1694 van zijn vrouw Sophia Dorothea van Brunswick-Lüneburg, vestigde
zich in Engeland maar heeft nooit Engels leren spreken.
Het ‘Huis van Hannover’ leidt in een directe en ononderbroken opvolging van George I...over George V...
naar de huidige koningin Elisabeth II. In een volgende bijdrage speuren we wat dieper in de geschiedenis
van ‘The Hanoverians’ zoals ze meestal in Groot-Brittanië worden genoemd en naar de connectie met
ons vorstendom van Saksen-Coburg&Gotha en de Britse koninklijke familie.
RVE
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Het leven in onze Club

Zij die ons verlieten
Ronny Legein:
Op 17 januari 2015 overleed thuis omringd door zijn
familie Ronny Legein. Ronny was gewezen onderofficier
van de Marine en bemanningslid van het koninklijk jacht
Alpa.
Ronny was een echte zeeman en stamde uit een
vissersfamilie uit Koksijde. Hij werd geboren in Oostende
op 15 juli 1953. De leden van Mars & Mercurius die geen
binding hebben met de Marine zullen zich Ronny
herinneren als de man die de bar bediende na de vele
lezingen in het Groot Seminarie. Hij was er trouwens ook
gids.
Zijn begrafenisplechtigheid met militaire eer had plaats op
donderdag 22 januari in de kerk van het Groot Seminarie
en werd voorgegaan door Prof. Henk Laridon directeur
van het Seminarie en Padre André Decock.
Ronny Legein was gehuwd met Nina Claeys. Wij bieden
Nina en zijn kinderen en kleinkinderen onze oprechte
deelneming aan.
Ds. Alfons Laureys, Ere-Opperaalmoezenier:
Op dinsdag 24 februari 2015 is ons medelid Alfons Laureys
ons onverwacht thuis voorgegaan in het eeuwig leven.
Alfons werd geboren in Sint Amands op 10 juni 1940. Als
16 jarige verliet hij het ouderlijke huis om dienst te nemen
in het leger. Hij werd onderofficier bij de luchtmacht.
Als protestant van geloofsovertuiging volgde hij ook
tijdens zijn prille militaire carrière theologische studies en
werd na het beëindigen van zijn studies benoemd als
aalmoezenier bij de Marine te Oostende. Tijdens een
theologisch congres voor jongeren in Duitsland leerde hij
zijn echtgenote Annegret Kusch kennen en stichtte met
haar een gezin waaruit twee zonen en later vijf
kleinkinderen geboren werden.
Ds Alfons was een graag geziene figuur bij de miliciens van
de Marine. We herinneren ons dat hij vele avonden
beschikbaar was bij de mannen in de kantine om te praten
en te discuteren, maar ook om plezier te maken en te
zingen.
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Hij nam ook frequent deel aan de campagnes op zee en de operaties in de Golf om in soms moeilijke
omstandigheden de bemanning spiritueel te ondersteunen.
Later werd Alfons benoemd als Protestantse Opperaalmoezenier in Brussel maar de Marine bleef zijn
geliefkoosde stek.
Wij bieden zijn echtgenote, de kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming aan en wensen hen
veel sterkte bij dit groot verlies.

Mededelingen
Tijdens de Algemene Vergadering van 31 januari jl. werden aan de aanwezige nieuwe leden door hun
respectievelijke peter(s) het M & M-kenteken opgespeld.

Mr. Cosijn Willy krijgt het speldje opgestoken van zijn peter
Alain Maes

Mevr. Lydia Degryse krijgt het speldje opgestoken van het
bestuurslid René Decorte

Mr. Cottyn Jean Luc krijgt het speldje opgestoken van de
voorzitter François Crepain

Mr. Frank Delille krijgt het speldje overhandigd door de
penningmeester Ivan Loncke

___________________________________________
M&M Contact nr. 03/2014
- 36 -

Kapitein-Commandant Philip Demunter samen met zijn
peter François Crepain

Mr. Gosselin Derrick ontvangt het speldje van de voorzitter
François Crepain

Mr. Reynders Freddy ontvangt het speldje van zijn peter
Sylveer De Beuker

Mr. Van Raemdonck Eddie wordt het speldje opgestoken
door de secretaris André Billiet

Mr Weyts Walter met zijn peter Roger De Waele
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Onze tachtigjarigen
Wij feliciteren van harte onze leden Louis De Vestel en Jan Demuynck die respectievelijk op 31
maart en 23 april tachtig jaar worden.
Hartelijk proficiat!!!
Wekelijks Trefpunt
Iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00u komen onze leden
samen in Café-Restaurant ’t Zand op het Zand in Brugge.
Aarzel niet en kom ook eens voor een babbel met vrienden
met een koffie een gezellig pintje of een glas wijn.

Verkoop van attributen M&M
Voor de nieuwe leden is het interessant om te weten dat volgende M&M attributen kunnen besteld
worden:
Kenteken M&M
Das M&M (marineblauw of bordeaux)
Veiligheidshesjes

€3,50
€13
€5 nog slechts enkele beschikbaar !!

Leden kunnen voor het kopen van M&M attributen contact opnemen met onze penningmeester Ivan
Loncke tel. 0477 31 01 17 of via e-mail ivan.loncke@skynet.be .
Onze penningmeester zal dan afspreken om uw bestelling op een volgende bijeenkomst van M&M af te
leveren.
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Café - Tea-Room - Restaurant - Hotel

‘T ZAND
(voorheen Boudewijn I)
Het gezellige restaurant met een heerlijke keuken
aan eerlijke prijzen
Elke vrijdagavond verrassingsmenu
**************
En niet te vergeten het M&M Club trefpunt
elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur
Wij verwachten u voor een gezellige drink
of een lekkere hap.
Tel:050-33.69.62 en www.cafetzand.be
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Werkten mee aan het tot stand komen van dit nummer van M&M Contact met teksten en/of fotos:

André Billiet
François Crepain
André Decock
Frank Delille
Jan De Vos
Roger De Waele
André Hoef
Rudolf Leplae
Henri Pierre Rogie
Ronny Vermeersch

Wij zoeken nog enkele adverteerders
Publiciteit in ons driemaandelijks M&M contact tijdschrift:
Eén bladzijde A4: €25 per nummer of €80 voor vier nummers
Eén halve bladzijde A4: €13 per nummer of €40 voor vier nummers
Wie wil ons steunen?
Alle verdere informatie bij onze penningmeester: tel. 0477 31 01 17
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